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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POGODOWYM
W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO
NA PRZYKŁADZIE BRANŻY BUDOWLANEJ.
ANALIZA DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW
ZABEZPIECZAJĄCYCH
Streszczenie: Badania wskazują, iż warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na przychody osiągane przez przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie, czy istnieje instrument bądź grupa
instrumentów, które pozwalają zabezpieczyć prowadzoną działalność przed katastroficznym
i niekatastroficznym ryzykiem pogodowym. Celem artykułu jest analiza podmiotów gospodarczych branży budowlanej pod kątem wykorzystania pogodowych instrumentów zabezpieczających. Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, przeprowadzono badanie
metodą CAWI wśród 25 podmiotów branży budowlanej regionu łódzkiego. Z przeprowadzonego badania wynika, że firmy branży budowlanej dostrzegają problem negatywnego wpływu warunków pogodowych na prowadzoną działalność, jednak mimo to nie podejmują czynności zabezpieczających. Główną przyczyną ich bierności jest brak znajomości dostępnych
instrumentów oraz przeświadczenie o nieuchronności pogody. Ponadto dokonano analizy
rynku pod kątem identyfikacji dostępnych form zabezpieczenia działalności przed ryzykiem
pogodowym.
Słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, ubezpieczenia, derywaty pogodowe.

1. Wstęp
Badania wskazują, iż warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na przychody
osiągane przez przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie: czy istnieje instrument bądź
grupa instrumentów, które pozwalają zabezpieczyć prowadzoną działalność przed
katastroficznym i niekatastroficznym ryzykiem pogodowym? Celem artykułu jest
analiza podmiotów gospodarczych branży budowlanej pod kątem wykorzystania pogodowych instrumentów zabezpieczających.
Celem odpowiedzi na postawione pytanie badawcze przeprowadzono badanie
metodą CAWI wśród 25 podmiotów branży budowlanej regionu łódzkiego. Badanie
to miało na celu określenie poziomu świadomości społeczeństwa na temat ryzyka
pogodowego oraz dostępnych instrumentów zabezpieczających przed negatywnym
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wpływem pogody. Ponadto dokonano analizy rynku pod kątem identyfikacji dostępnych form zabezpieczenia działalności przed ryzykiem pogodowym.

2. Dostępne formy zabezpieczeń przed niekorzystnym wpływem
warunków atmosferycznych
Dla podniesienia bezpieczeństwa prowadzonego biznesu należy dokonać transferu
ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń pogodowych poza firmę. Pierwszym
ze sposobów jest zawarcie umowy ubezpieczenia (rynek ubezpieczeń), drugim –
konstrukcja instrumentu derywatów pogodowych (rynek kapitałowy).
Finansowa umowa pogodowa może przyjąć dwie formy: pierwszą jest instrument pochodny, drugą ubezpieczenie pogodowe. Chociaż różnice między tymi dwoma rodzajami umów mogą być ważne z punktu widzenia regulacji prawnych, dokonując analizy ekonomicznej, można dojść do jednego głównego wniosku. Wspólną
ich cechą jest wskaźnik bazowy, którym jest pogoda [Dischel, Barrieu 2002].
Derywaty pogodowe są to dwustronne kontrakty terminowe, które są rozliczane na podstawie warunków atmosferycznych [www.consus.eu/pl/]. Jest to umowa
między dwiema stronami, która określa warunki płatności między zawierającymi
transakcję, w zależności od zajścia określonych zdarzeń pogodowych w okresie
trwania kontraktu. Klasyczny pochodny instrument pogodowy można opisać za pomocą rodzaju kontraktu. Może to być kontrakt typu forward/future, opcja lub swap
[Zalewski 2006, s. 102].
Pogodowe instrumenty pochodne są kontraktami, które mogą być zawierane na
rynku giełdowym lub pozagiełdowym, które są oparte na indeksie pogody, związanym głównie z wysokością temperatury. W chwili obecnej rynek giełdowy na świecie jest tworzony przede wszystkim przez giełdę Chicago Mercantile Exchange, która kwotuje kontrakty opcyjne i terminowe dla 35 lokalizacji na świecie w większości
opartych na indeksie temperatury.
Rynek pozagiełdowy to rynek kontraktów „szytych na miarę” dla konkretnych
podmiotów gospodarczych. W związku z tym mechanizm i parametry rozliczenia
danego kontraktu mogą przybierać dowolną formę. Głównym celem stosowania takich umów w przedsiębiorstwie jest zabezpieczenie przed stratami w czasie niekorzystnej pogody [Preś 2009, s. 1-2].
Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między ubezpieczeniem pogodowym a derywatami pogodowymi. Ubezpieczenie obejmuje jednorazowe ryzyko związane z jednorazową sytuacją, wypłaty z ubezpieczenia mogą lub nie mogą być proporcjonalne do ryzyka. Dużą zaletą kontraktów opartych na czynniku pogodowym jest fakt,
że straty bądź zyski są rozliczane na podstawie parametrów fizycznych zdarzenia
określonego w umowie [Hurduzen, Constantin 2008, s. 190]. Pogodowe instrumenty
pochodne mają na celu zrekompensowanie strat proporcjonalnie do występującego
ryzyka pogodowego, odszkodowanie wypłacane jest w momencie, gdy warunki pogodowe występują w wysokościach określonych w umowie. Zakup pochodnych in-
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strumentów pogodowych polega na finansowym „balansowaniu” między wyższymi
przychodami w czasach dobrej koniunktury a niższymi przychodami w czasie, kiedy
to warunki atmosferyczne są przyczyną ponoszonych strat [Dischel, Barrieu 2002].
Firmy ubezpieczeniowe są podmiotami, które biorą udział w przejmowaniu ryzyka pogodowego. Głównym produktem firm ubezpieczeniowych są ubezpieczenia
od katastroficznego ryzyka pogodowego, oferowane dla podmiotów szczególnie narażonych na gwałtowne zjawiska pogodowe (straty poniesione w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych). Derywaty pogodowe nie zastępują umów
ubezpieczeniowych, istnieje szereg różnic między tymi dwoma instrumentami [Dischel, Barrieu 2002]:
•• umowy ubezpieczeniowe dotyczą wysokiego ryzyka przy niskim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia pogodowego, podczas gdy pogodowe instrumenty pochodne obejmują zdarzenia o niskim ryzyku i wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia;
•• derywaty pogodowe są instrumentem elastycznym, zapewniają wypłatę odszkodowania w wielkości proporcjonalnej do zaistniałych warunków pogodowych;
ubezpieczenia od katastroficznych zjawisk pogodowych dają jednorazową,
z góry ustaloną kwotę odszkodowania, która może być lub nie proporcjonalna do
wielkości poniesionych strat;
•• ubezpieczenie wymaga udokumentowania poniesionych strat. Pogodowe instrumenty pochodne wymagają jedynie wcześniejszego określenia wartości indeksu,
na którym opiera się zawarty kontrakt;
•• derywaty pogodowe umożliwiają stałe monitorowanie realizacji zawartego kontraktu i realizację zabezpieczenia w trakcie trwania umowy. Krótkoterminowe
prognozy umożliwiają podjęcie decyzji o rezygnacji z kontraktu w trakcie jego
trwania, jeżeli okaże się on nieopłacalny;
•• zarządzanie ryzykiem za pomocą derywatów jest bardziej płynne, posiadacz
tego instrumentu może go sprzedać w dowolnym momencie, co nie jest możliwe
w przypadku ubezpieczeń [Jankowski, Wojciechowska 2010, s. 141];
•• tradycyjne ubezpieczenia pogodowe są stosunkowo drogie i wymagają wykazania strat, derywaty pogodowe są mniej kosztowne w stosunku do ubezpieczeń
i zapewniają ochronę przed niepewnością zmian warunków atmosferycznych.
Dostępną formą zabezpieczającą dla osób chcących zabezpieczyć środki trwałe
(budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny
sprzęt elektroniczny), środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do
sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, gotówkę, wartości
pieniężne, niskocenne składniki majątku oraz mienie pracownicze przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń
losowych.
Przedsiębiorca chcący zabezpieczyć swoją działalność przed zdarzeniami losowymi może bezpośrednio udać się do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego bądź
do agenta lub brokera ubezpieczeniowego. Niestety, nie oznacza to, że będzie mógł
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podpisać polisę. W ubezpieczeniach dobrowolnych zakłady mogą odmówić zawarcia ubezpieczenia, najczęściej z powodu dużej szkodowości bądź nieakceptowanej działalności czy też np. niewystarczających zabezpieczeń pożarowych. Każdy
z przypadków rozpatrywany jest indywidualnie.

3. Badanie metodą CAWI
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom świadomości podmiotów
gospodarczych branży budowlanej regionu nt. wpływu warunków atmosferycznych
na prowadzoną działalność, możliwość zabezpieczenia prowadzonej działalności od
ryzyka pogodowego oraz korzyści wynikających z ich stosowania, przeprowadzono
badanie metodą CAWI.
CAWI (Computer-Assisted Web Interview) jest to wspomagany komputerowo
wywiad za pomocą strony www. Jest to metoda zbierania informacji w ilościowych
badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie
ankiety w formie elektronicznej.
Ankieta została wysłana do ok. 400 firm branży budowlanej regionu łódzkiego,
których adresy mailowe znajdują się na następujących portalach: www.panoramafirm.pl, www.pkt.pl, www.eksport-import.pl.
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Budownictwo ogólne
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Handel
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3%
26%
Rys. 1. Rodzaj prowadzonej działalności firm biorących w badaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI.

Z 400 ankiet wysłanych do firm branży budowlanej wróciło 25 wypełnionych
przez respondentów. 13 podmiotów, które wzięły udział w badaniu, to przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem ogólnym, 9 to specjalizujące się w budowie dróg,
ulic i mostów, 5 prowadzi działalność związaną z handlem sprzętem i materiałami
budowlanymi, 1 podmiot prowadzi prace zimowe. 6 firm zaznaczyło odpowiedź
„inne” i zadeklarowało, że prowadzi działalność związaną z projektowaniem, pro-
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dukcją maszyn budowlanych lub robotami geologicznymi (rys. 1). Prawie połowa
badanych podmiotów (48%) to firmy małe, zatrudniające do 10 pracowników, 28%
zatrudnia od 11 do 50 pracowników, pozostałe 24% zaznaczyło przedział od 51 do
200 pracowników.
Jak przedstawia rys. 2, 44% badanych firm istnieje od 11 do 20 lat lub powyżej
20 lat, 8% to przedsiębiorstwa prowadzące swą działalność od 3 do 5 lat, 4% – od
6 do 10 lat.
0%
8%

4%

od 3 do 5 lat
44%

od 6 do 10
od 11 do 20 lat
44%

powyżej 20 lat

Rys. 2. Liczba lat funkcjonowania firm biorących udział w badaniu
Źródło: jak do rys. 1.

Na pytanie dotyczące formy prowadzonej działalności 48% respondentów zaznaczyło indywidualną działalność gospodarczą, 32% – spółkę z o.o., 8% – spółkę
akcyjna, 8% – spółkę jawną oraz 4% – spółkę cywilną.
Badani respondenci zadeklarowali, że największe przychody uzyskują kolejno we wrześniu i październiku (16,7% odpowiedzi), sierpniu (14,5%), czerwcu
(12,2%), lipcu (11,2%), maju (8,8%), grudniu (6,6%), kwietniu (5,5%), listopadzie
(3,4%), styczniu (2,2%), lutym i marcu (1,1%) (rys. 3).
Podczas przeprowadzonego badania większość respondentów (80%) uznała, że
panujące warunki atmosferyczne mają wpływ na przychody firm branży budowlanej, pogoda została wskazana jako trzeci najbardziej wpływowy czynnik (15 odpowiedzi), więcej razy wskazano tylko cenę (17) i zapotrzebowanie na usługi (17).
9 respondentów wskazało jakość usług jako ważną determinantę przychodów, 5 – intensywność działań konkurencji, 2 – promocję, 1– odliczenia i wysokość podatków
(rys. 4).

Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego…229

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Rys. 3. Miesiące, w których firmy branży budowlanej osiągają najwyższe przychody
Źródło: jak do rys. 1.
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Rys. 4. Wpływ poszczególnych czynników na przychody firm branży budowlanej
Źródło: jak do rys. 1.

Zdaniem respondentów wśród czynników atmosferycznych największy wpływ
na przychody firm branży budowlanej ma wysokość średniej miesięcznej tempe-
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ratury (41,1%), następnie intensywność opadów śniegu (35,2%), zachmurzenie i
małe nasłonecznienie (11,7%) oraz średnie miesięczne opady (11,7%). Najmniejszy
wpływ ma średnia miesięczna prędkość wiatru, żaden z respondentów nie zaznaczył
tej odpowiedzi (rys. 5).
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Rys. 5. Wpływ czynników atmosferycznych na przychody firm branży budowlanej
Źródło: jak do rys. 1.

Ponad połowa respondentów (55% odpowiedzi) zadeklarowała, że pamięta w
historii działalności swojej firmy sytuacje, kiedy to z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. zbyt niska/wysoka temperatura, opady deszczu/śniegu) poniosła straty finansowe. Najwięcej respondentów wskazało, że były to straty
powyżej 50 tys. złotych.
W przypadku katastroficznych zdarzeń pogodowych (takich jak huragan, powódź, deszcz nawalny itp.) 20% respondentów wskazało, że ekstremalne zjawiska
pogodowe przyczyniły się do zmniejszenia majątku trwałego lub zmniejszenia zapotrzebowania na sprzedawany produkt albo usługę. Poniesione straty były na poziomie od 5 do 50 tys. zł lub od 50,1 do 100 tys. złotych. Występujące anomalia
pogodowe to głównie deszcze nawalne, powódź i wichura oraz opady gradu.
Mimo tego, iż badane podmioty wskazały warunki atmosferyczne jako czynnik wpływający na wypracowane przychody, tylko cztery ubezpieczają prowadzoną
działalność od ryzyka pogodowego. Wskazywanymi rodzajami ubezpieczeń były
ubezpieczenia od wichury, huraganu, zalania, podtopienia i powodzi.
Na pytanie o znajomość pojęcia derywatów pogodowych tylko jeden z respondentów zadeklarował znajomość instrumentu, jednak nie podał jego znaczenia.
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Również tylko jeden z respondentów pytany o to, czy jego firma korzysta z derywatów pogodowych, zaznaczył odpowiedź twierdzącą. Podmiot ten korzysta z derywatów pogodowych od 2 lat oraz jest oparty na kontraktach typu opcja, swap,
futures i forward. Główną wskazywaną przyczyną niekorzystania z pogodowych instrumentów pochodnych był brak znajomości instrumentu lub brak zapotrzebowania
na omawiane narzędzie.
Rysunek 6 przedstawia rozkład cech, jakie w opinii respondentów powinno zawierać ubezpieczenie od niekorzystnego wpływu warunków atmosferycznych. Ich
zdaniem najważniejszą cechą ubezpieczenia od ryzyka pogodowego jest cena –
wskazanie to stanowiło 60% wszystkich odpowiedzi. Następnie najczęściej wymienianymi cechami były kolejno: możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia
(45%), łatwa konstrukcja instrumentu zabezpieczającego (40%), możliwość doboru ubezpieczyciela (35%) oraz szybkość uzyskanego odszkodowania (30%). Mniej
ważny okazał się czas trwania zawartego kontraktu zabezpieczającego (25%) oraz
łatwy dostęp do ubezpieczenia (20%).
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Rys. 6. Rozkład cech, jakie zdaniem respondentów powinno zawierać ubezpieczenie
od niekorzystnego wpływu warunków atmosferycznych
Źródło: jak do rys. 1.

4. Zakończenie
Wiele badań wskazuje, że pogoda ma ogromy wpływ na prowadzoną działalność
gospodarczą. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z istnienia ryzyka typu walutowego
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czy cenowego. Dzięki tej świadomości starają się eliminować je ze swojej działalności. Inaczej jest w przypadku ryzyka pogodowego, niewielu przedsiębiorców neutralizuje ryzyko pogodowe, które w zależności od profilu prowadzonej działalności
może mieć lub ma zdecydowanie większy wpływ na osiągane przez firmę zyski.
Z przeprowadzonego badania wynika, że firmy branży budowlanej dostrzegają
problem negatywnego wpływu warunków pogodowych na prowadzoną działalność,
jednak mimo to nie podejmują czynności zabezpieczających. Główną przyczyną
ich bierności jest brak znajomości dostępnych instrumentów oraz przeświadczenie
o nieuchronności pogody. Dlatego też niezbędnym działaniem jest uświadamianie
przedsiębiorców o wpływie czynników pogodowych, zarówno tych o charakterze
katastroficznym, jak i niekatastroficznym, oraz o możliwościach ochrony działalności przed niekorzystnym wpływem pogody. Na poziomie lokalnym powinny być
prowadzone działania mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia związanego z występowaniem ryzyka pogodowego o charakterze katastroficznym i niekatastroficznym, dostarczanie wiedzy na temat skutecznego zarządzania
ryzykiem pogodowym oraz informowanie społeczeństwa o możliwościach i konieczności zabezpieczania prowadzonej działalności przed niekorzystnym wpływem pogody, wraz z opracowaniem instrukcji korzystania z dostępnych narzędzi.
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WEATHER RISK MANAGEMENT IN COMPANIES IN ŁÓDŹ
REGION AS AN EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY.
AN ANALYSIS OF AVAILABLE HEDGING INSTRUMENTS
Summary: Research indicates that weather conditions have a significant impact on the
revenues generated by the company. The question is if there is an instrument or a group
of instruments that allow to protect the business against catastrophic and not catastrophic
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weather risk. The purpose of this article is to analyze the building industry businesses for
the use of hedging weather instruments. To answer the research questions the study among
25 entities belonging to the construction industry in Łódź region using CAWI method was
conducted. This study shows that companies belonging to the construction industry notice
the problem of negative impact of weather conditions on conducted activities but do not take
preventive actions. The main reason of their passivity is not knowing of available instruments
and a conviction of weather inevitability. Moreover, the article analyses the market paying
attention to the identification of available forms of protection of activities against weather
risk.
Keyword: weather risk, insurance, weather derivatives.

